Ken en Genieters op stap met de vogelwerkgroep.
Zaterdag 6 mei gingen we samen met de vogelwerkgroep op excursie naar natuurgebied Beleven ten westen
van Reusel. Om 07.00 uur vertrokken we met 14 enthousiaste leden vanaf de parkeerplaats van sporthal de
Salamander richting Reusel, waar we een kleine drie kwartier later de tocht begonnen.
Het Beleven (spreek uit: Bele-ven) is een natuurgebied ten westen van Reusel dat eigendom is van de
Stichting Brabants Landschap. Het gebied is 174 ha groot.
Het gebied vormde de bovenloop van de Belevensche Loop, die recent is omgelegd en bestond uit een reeks
van met elkaar verbonden vennen die gebruikt werden als viskweekvijver. Dit werden weijers genoemd. In
dit gebied kwam vanouds veel kwel voor en er waren gradiënten van voedselarm naar matig voedselrijk. In
de in het Regionaal Historisch Archief Eindhoven bewaarde Reuselse moerboeken is te lezen dat er in het
verleden turf is gestoken. Bij de herstelwerkzaamheden in de jaren 2007 en 2008 is aan de oostkant van het
ven nog een laag hoogveen van maximaal 80 cm. dikte afgegraven.
Tijdens het interbellum werd dit gebied ontgonnen en na de Tweede Wereldoorlog werden
ontwateringssloten gegraven. Het oorspronkelijke Beleven werd een komvormige laagte. Wel bevonden zich
in dit gebied nog onverharde zandpaden met brede bermen en ook waren er houtsingels waar geelgors en
roodborsttapuit zich thuis voelden. Er waren ook veel weidevogels zoals grutto en Wulp te vinden. De
oevers van de ontwateringssloten toonden nog relicten van de vroegere plantenrijkdom zoals
klokjesgentiaan. Voorts was de levendbarende hagedis er nog te vinden.
Dit gebied werd in fasen aangekocht door de Stichting Brabants Landschap met de bedoeling de natuur weer
zo veel mogelijk te herstellen. In 2007 werd de teeltlaag verwijderd om aldus het ven weer te herstellen. Ook
de natte en droge heide zal worden hersteld en de ontwateringsmaatregelen zullen teniet worden gedaan.
Er valt hier inderdaad veel te beleven, zeker als je vogelaar bent.
Suskes Klompenpedje, inspirerend en creatief...... een prachtige wandeltocht gemaakt door Frans Lavrijsen.
Het begin van de tocht liep door een prachtig
aangelegde kinderboerderij waar diverse
dieren in een goed onderkomen gehouden
werden en tussen die dieren met o.a. ezels,
alpaca's, varkens, pony's en schapen zagen we
ook diverse vogels voorbij komen.
Achtereenvolgens waren dat; fitis, witte
kwikstaart, ekster, spreeuw, kievit,
scholekster, kauw en houtduif. Langs
akkerranden liepen we naar het natuurgebied,
onderweg zagen we nog boerenzwaluw, witte
kwikstaarten, huismussen, roodborst,
koolmees en vink, eenmaal aangekomen aan
het begin van het gebied lagen daar vele
grauwe ganzen in de weilanden. Aan de rand van de Belevensche Heide zagen we een tweetal grutto's en
vloog een koppel wilde eenden op uit de sloot. Een aantal van ons zagen voor de eerste keer dit jaar de
gierzwaluw overvliegen en hoorden we het typische geluid van de boompieper. Een groot gedeelte van
Suskes klompenpedje loopt via een pad rondom het Beleven, aan de ene zijde de Belevensche heide en aan
de andere kant het ven, met aan beide zijden op dit pad bomen en struiken. Er zijn een aantal doorkijkjes
gecreëerd zodat je een zicht op het ven hebt en iets verderop is een kijkscherm geplaatst.

Vanaf het eerste kijkpunt tot en met het kijkscherm hadden we de volgende soorten waargenomen;
bergeenden, aalscholvers, slobeenden, blauwe reigers, grote zilverreiger, meerkoeten, grote Canadese
ganzen, krakeenden, kokmeeuwen, futen, wulpen, kuifeenden, lepelaar, tafeleenden, nijlganzen, oeverloper,
en hadden we uitstekend zicht op tjiftjaf, fitis en zwartkop welke hun gezang goed lieten horen.
Verder de pad volgend kwamen we bij een voorde (doorwaadbare plaats) aan en besloten toch maar het
bruggetje te nemen en de pad aan de overkant langs de Belevensche loop te volgen.

We hoorden hem wel maar kregen hem niet te zien, het mannetje blauwborst. Wel zagen we de al zingend
omhoog vliegende veldleeuwerik en een drietal roodborsttapuiten. Aan het einde van deze pad zagen we nog
een rietzanger en een waterhoen. Vervolgens zagen we op de heide nog een wulp staan en werden we
onthaald door het gezang en vlucht van een boompieper. Onze wandeling vervolgend kwamen we onderweg
nog een gaai tegen, hoorden we de boomkruiper maar zagen hem niet, zagen we een grote bonte specht en
hadden we zicht op een volop zingende zwartkop welke door een aantal van ons op de gevoelige plaat werd
vastgelegd. We waren bijna bij de plek waar we onze meegebrachte koffie zouden gaan nuttigen toen we
nog prachtig zicht hadden op een koppel gele kwikstaarten, hoorden en zagen we de geelgors en vlogen nog
pimpelmees, grasmus en merel voorbij.

Op onze rustplaats vloog nog een zwarte specht over, zagen we nog een biddende torenvalk en een in cirkels
op de opstijgende warme lucht zwevende buizerd. We vervolgden onze wandeling. We stonden even stil bij
de bank welke ter nagedachtenis van de initiatiefnemer van dit wandelpad is geplaatst en enkele van ons
hadden hier een kerkuil zien wegvliegen. We liepen nog een rondje rond het Groot Zwartven waar we buiten
de al eerder waargenomen vogels nog een witgatje, dodaars en tuinfluiter hadden gezien. We zijn bijna aan
het einde van de wandeling en veel soorten namen we niet meer waar, buiten een grote bonte specht en de
winterkoning, maar wat wil je we hebben deze wandeling maar liefst 57 vogelsoorten waargenomen.
We sloten de wandeling af met een kop koffie met iets lekkers op het terras van de "Hollandershoeve"
vanwaar we onze wandeling gestart zijn. Eenieder weer bedankt voor de gezelligheid en samen hebben we
weer veel geleerd van elkaars kennis, tot een volgend keer.
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